
 S O U H R N  U S N E S E N Í 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ledce 

konaného dne 22. prosince 2021 
 

 

Usnesení č. 31/2021  
Zastupitelstvo obce Ledce schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Urszulu Benešovou a Jana 
Fuksu. 
 
Usnesení č. 32/2021  
Zastupitelstvo obce Ledce schvaluje program zasedání. 
  
Usnesení č. 33/2021 
Zastupitelstvo obce Ledce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 8.000,- Kč 
zájmovému spolku Myslivecké sdružení Ledce – Ujkovice, z.s., na rok 2022, příspěvek bude 
využit na podporu činnosti spolku. 
 
Usnesení č. 34/2021 
Zastupitelstvo obce Ledce souhlasí s poskytnutím daru ve výši 4.000,- Kč Knihovně města 
Mladá Boleslav v roce 2022. 
 
Usnesení č. 35/2021 
Zastupitelstvo obce Ledce schvaluje dotaci na provoz MŠ na rok 2022 ve výši 170.000,- Kč 
 
Usnesení č. 36/2021 
Zastupitelstvo obce Ledce schvaluje rozpočet obce na rok 2022. Rozpočet je schvalován jako 
přebytkový, z rozdílu příjmů a výdajů budou hrazeny splátky úvěrů obce. Závazným 
ukazatelem rozpočtu je paragraf. 
 
Usnesení č. 37/2021 
Zastupitelstvo obce Ledce schvaluje rozpočet MŠ na rok 2022 jako vyrovnaný.   
 
Usnesení č. 38/2021 
Zastupitelstvo obce Ledce vyslovuje souhlas s uzavřením dohody o provedení práce na pozici 
kronikářky na rok 2022 mezi obcí Ledce a Mgr. Miroslavou Fuksovou, bytem Ledce čp. 57. 
 
Usnesení č. 39/2021 
Zastupitelstvo obce Ledce vyslovuje souhlas s uzavřením dohody o provedení práce na pozici 
knihovnice na rok 2022 mezi obcí Ledce a Mgr. Miroslavou Fuksovou, bytem Ledce čp. 57 
 
Usnesení č. 40/2021 
Zastupitelstvo obce Ledce schvaluje vyplacení mimořádné odměny starostovi obce za měsíce 
červenec a srpen (dovolená Sergeje) a listopad (nemoc  Sergeje) - zástup prací při údržbě a 
péči o veřejnou zeleň v obci - náves, hřbitov - ve výši 1násobku měsíčního platu, tzn. 
navýšeno o 28.857,- Kč, ve výplatním termínu za měsíc prosinec 2021. 
 



Usnesení č. 41/2021 
Zastupitelstvo obce Ledce schvaluje příspěvek na zakoupení uhlí na vytápění velkého sálu 
restaurace v případě tuhých mrazů v částce maximálně 10.000,- Kč. 
 
 
 Ověřovatelé: Ing. Urszula Benešová dne 22.12.2021 
                       Jan Fuksa                                dne 22.12.2021     
 
Starosta:         Josef Keller                             dne 22.12.2021     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


